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2. Orde adxudicación destinos provisionais corpo de mestres

CCOO esixe a negociación das vacantes nas Xuntas de Persoal

CCOO esixe que se respecte o principio de especialidade.

Que unicamente se poidan compartir dous centros. (NON ACEPTADO)

CCOO solicitou contemplar a posibilidade de desdobres para unha mellor atención individualizada. Dende esta 
perspectiva algún profesorado desprazado, tería horario suficiente no centro se realmente se aplicaran as 
medidas de atención á diversidade.

Parécenos acaído que se oferten as prazas de AL na ESO neste concurso, pero consideramos que iso 
debera ir acompañado da súa catalogación. Deben considerarse estas prazas nos centros de secundaria como 
estruturais e non ter o carácter coxuntural que están a ter na actualidade. (NON ACEPTADO)

Seguimos mantendo que o profesorado que imparte PT e AL en 1º Ciclo da ESO  teña a consideración de 
impartir tal ciclo para os efectos correspondentes. (NON ACEPTADO)

Debera poder efectuarse unha petición conxunta na que se incluíran intercaladas de ser o caso as diferentes 
especialidades (NON ACEPTADO)

Debe limitarse a afinidade en Primaria, só se debera permitir unha única afín.(NON ACEPTADO)

Consideramos que as prazas de PT e AL con alumnado específico non deben ser adxudicadas de oficio nin en 
centros ou unidades específicas nin en centros de escolarización preferente. (NON ACEPTADO)

Asegurar a voluntariedade do profesorado suprimido en coller vacantes distintas das especialidades nas que este 
habilitado cando fai uso do dereito preferente a centro ou localidade. (NON ACEPTADO)

CCOO solicitamos ampliar o prazo a cinco días naturais para presentar a solicitude una vez aprobado o proceso 
selectivo. (NON ACEPTADO)

Esiximos que as vacantes deberan estar negociadas nas Xuntas de Persoal antes da súa publicación 

Aumentar de 3 a 5 días o prazo para presentar reclamacións á resolución provisional.(NON ACEPTADO)
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